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SÃO JOSÉ DE RIBAMAR CRIMINALIDADE: QUATRO HOMENS ASSALTAM CASA DE JUÍZA NO BAIRRO DO...

Quatro homens assaltam casa de juíza no bairro do Araçagi 
  
A casa de uma juíza foi assaltada na tarde desta terça-feira (11) no bairro do Araçagi. Segundo informações do
Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), quatro homens armados com revólver e faca entraram na
residência localizada no loteamento Rio da Prata.

Ainda de acordo com a polícia, apenas o filho da juíza estava em casa no momento da invasão.
Ainda de acordo com a polícia, apenas o filho da juíza estava em casa no momento da invasão. Ele foi rendido
por um dos assaltantes, enquanto os demais saqueavam a residência. Eles levaram joias, carteiras porta cédulas,
duas televisões, um notebook e a chave do imóvel.

Os assaltantes fugiram levando o carro da juíza (um Onix preto de placa PSA-2618) e as imagens do circuito
interno de videomonitoramento. Os suspeitos ainda não foram encontrados. O caso será investigado pela
Delegacia de Roubos e Furtos.
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Loja Chilli Beans do Shopping Rio Anil foi
condenada a indenizar mulher acusada de furto de
um óculos

Acusação de furto sem comprovação gera indenização por dano moral. Este é o entendimento da Comissão
Sentenciante em ação movida por S. F. S. contra a loja Chilli Beans. O estabelecimento comercial terá que
pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. A Comissão
Sentenciante funciona no Fórum Desembargador Sarney Costa e objetiva, entre outras determinações, auxiliar
aos magistrados no andamento processual e orientar servidores no desempenho de suas atividades, bem como
aplicar mecanismos de racionalização, desburocratização e eliminação de atos administrativos desnecessários
praticados nos processos, implementando uma atividade jurisdicional efetiva e rápida.

De acordo com a ação, em 17 de agosto de 2011, no período da tarde, ao passear pelo Shopping Rio Anil, em
São Luís, a requerente entrou na loja Chilli Beans e experimentou alguns óculos, sendo que não chegou a
efetuar nenhuma compra. Ela relata que, já saindo do referido Shopping, dirigiu-se à Drogaria Big Ben e
efetuou algumas compras no estabelecimento. Quando chegou até a parada de ônibus, que fica próxima aos
dois estabelecimentos, teria sido surpreendida pela vendedora da Loja Chilli Beans com a acusação de que
havia furtado um dos óculos expostos no estabelecimento.

"Nessa ocasião a vendedora teria tomado sua bolsa e vistoriado seus pertences, porém nenhum óculos fora
encontrado, abuso esse que teria sido presenciado por todos que ali estavam passando. Além de lhe ter sido
exigido que retornasse à loja e fizesse o pagamento dos óculos", destaca a ação. Devidamente citada, a empresa
requerida alegou que a abordagem feita pela funcionaria foi de forma cordial e educada e que em nenhum
momento foi dito que a autora teria que pagar por tal suposto produto furtado.

"No presente caso resta evidenciada a aplicabilidade do direito civil no que diz respeito ao dever legal de não
lesar e a correspondente obrigação de indenizar, aplicável sempre que surtir prejuízo injusto para alguém.
Deste modo, a reparação do dano causado por meio de 'obrigação de reparar' se torna necessária", entende o
Judiciário.

E segue: "Portanto, da análise dos autos, colhe-se que é incontroverso a abordagem da requerente por uma
funcionária (Gerente da loja) enquanto estava supostamente se dirigindo a parada de ônibus, fato este
confirmado tanto na inicial quanto na própria contestação da requerida, além do próprio depoimento da
funcionaria que fez a abordagem, resumindo-se a controvérsia à verificação se existiram fundados motivos para
referida abordagem e se houve excessos na conduta da funcionária da requerida, capazes de provocar danos
morais".

A sentença ressalta que, inexistindo qualquer prova da prática de um crime, mas apenas meras suposições, a
loja excedeu seu direito, cometendo ato ilícito, passível de causar danos à vítima. "Tanto não passou de meras
suposições, que em momento algum fora achado o suposto óculos furtado com a autora e em nenhum momento
as imagens do sistema de TV interna são clara e conclusivas em relação ao suposto furto. Por sua vez, é
evidente o constrangimento pelo qual passou a autora ao ser abordada em público sob a acusação de furto, em



razão de suspeita infundada".

A Justiça observou que, de qualquer modo, "a humilhação existe por si mesma, pois a suspeita grave, como a de
que a pessoa acabou de praticar um furto, é mais do que suficiente para atingir a vítima em seus sentimentos
mais profundos e em sua dignidade como pessoa. É inegável que tal evento causou sérios abalos psicológicos,
transtornos e desequilíbrio ao bem-estar da autora, passando longe de um mero aborrecimento", citando casos
semelhantes julgados por outros tribunais.

"Por fim, em relação ao dano material, não há dúvida que esse valor deve ser devolvido em dobro à autora.
Primeiro, porque, deve ser usado analogicamente ao caso o art. 940 do Código Civil, isto porque, claramente a
requerente foi cobrada por um produto que não adquiriu (fl.40). Segundo, porque, ficou demonstrada a má-fé,
dolo ou malícia da requerida. Portanto, tendo a requerente pago indevida o valor de R$198,00 (cento e noventa
e oito reais) conforme documento anexado aos autos, a devolução em dobro que faz jus a mesma é de R$396,00
(trezentos e noventa e seis reais)", enfatiza o Judiciário na sentença.

E concluiu: "Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do
mérito, na forma do art. 487, inciso I do NCPC, condenando o requerido T. F. V e a Loja Chilli Beans a pagar a
autora o valor de R$396,00 (trezentos e noventa e seis reais) referentes à devolução em dobro do valor pago
indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a títulos de sanção moral".

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Na luta em defesa do reajuste salarial dos
servidores públicos estaduais

12/04/2017 19:38:00

 

Na escadaria da Biblioteca Benedito Leite, o
presidente do SINTSEP Cleinaldo Lopes,
prega a organização pela luta em busca de
direitos

Na quinta-feira (06), o SINTSEP foi às ruas junto com os servidores públicos estaduais para lutar em
defesa do reajuste salarial da categoria. A mobilização, que aconteceu em frente à Biblioteca Pública
Benedito Leite, na Praça Deodoro, foi organizada pelo Fórum de Defesa das Carreiras do Poder
Executivo, com o objetivo de pressionar o Governo do Estado quanto às demandas dos servidores.

Desde que o governador Flávio Dino assumiu o comando do Estado, os servidores seguem sem ter o salário
reajustado de acordo com a inflamação e, ainda, sem a continuidade da implantação do Plano Geral de
Carreiras e Cargos (PGCE).

Para o presidente do SINTSEP, Cleinaldo Bil Lopes, o comportamento que o atual governo vem tendo com a
categoria é inaceitável e sem justificativa. " Não estamos sendo respeitados. O governo não nos recebe e parece
não se importar com nossos direitos. Não vamos nos calar e continuaremos lutando", frisou.

O presidente do Sindicato dos Servidores da Fiscalização Agropecuária (SINFA), Francisco Saraiva, acredita
que o movimento marca um divisor de águas dentro do serviço público e mostra ao governo que a categoria
está unida. "A participação efetiva dos servidores dá um respaldo ainda maior aos pleitos diante do governo",
destacou.

Vale ressaltar que, até o momento, apenas grandes instituições como o Tribunal de Contas do Estado, o
Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Assembleia Legislativa conseguiram o reajuste salarial junto ao
Governo do Estado. O Fórum irá se reunir, na próxima semana, para articular a agenda de mobilizações, que
deve continuar até que o governo cumpra o que é direito do servidor público.

Fonte - Ascom – SINTSEP
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Ministra do STF rejeita ações de servidores do
TJ-MA demitidos por ato do CNJ por fraudes na
distribuição de processos

Tribunal de Justiça ficou livre de um grupo de fraudadores

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal
Federal (STF), negou seguimento a três
mandados de segurança (MS 31446, 33018 e
33043) impetrados por R.Q.A, A.F.A. e S.C.V.,
servidores do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão (TJ-MA) demitidos por decisão
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em
razão do envolvimento em fraudes na
distribuição de processos judiciais no Fórum
de São Luís (MA). Segundo a ministra, não é
possível detectar nenhuma ilegalidade nos
atos questionados.

Segundo o processo administrativo disciplinar (PAD) do CNJ, os servidores distribuíam por dependência, e não
por sorteio, processos que não se enquadravam nas exigências para esse procedimento, violando o Código de
Processo Civil (CPC), o Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Maranhão, em afronta a deveres
funcionais previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão.

Nos mandados de segurança, pelos quais pretendiam o reconhecimento da ilegalidade das condenações, os
servidores alegavam, entre outros argumentos, que o CNJ não teria competência para julgar processos
administrativos disciplinares instaurados contra servidores, mas apenas contra magistrados, sendo portanto
indevida a avocação do processo, instaurado originariamente no âmbito do TJ-MA.

Ao decidir, a ministra Rosa Weber entendeu que a decisão do CNJ tem como fundamento o artigo 103-B,
parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal. "O dispositivo confere ao Conselho Nacional de Justiça a
prerrogativa de avocar processos administrativos instaurados contra servidores do Judiciário, quando verificada
inoperância ou excessiva lentidão das instâncias disciplinares locais na apuração de eventuais irregularidades",
explicou. No caso dos autos, a relatora observou que a avocação decorreu da constatação de que o processo
estava parado há mais de 30 meses no TJ-MA, em virtude de sucessivas declarações de suspeição por parte de
integrantes da comissão processante, o que indicava significativo risco de prescrição da pretensão punitiva.

Sobre a alegação de desproporcionalidade da pena aplicada (demissão), questão levantada no MS 33018, a
ministra ressaltou que, segundo o CNJ, foi possível identificar a atuação dos servidores nas distribuições
irregulares de processos a partir do cotejo das fichas funcionais com o número de usuário indicado nos
computadores usados para realização das distribuições, e que tais elementos de convicção não foram afastados
pela prova oral ou documental produzida no caso. "Consignada a existência de acervo probatório demonstrativo
da prática de infração disciplinar grave, como tal suscetível de justificar a aplicação da pena de demissão ao
impetrante, não se detecta, ao menos de plano, como exigível em sede mandamental, ilegalidade no ato



apontado como coator", afirmou a ministra, ressaltando que, para se chegar a conclusão diversa, seria
necessária ampla reavaliação dos elementos de prova, providência inviável em mandado de segurança.
Fonte - Ascom CNJ
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Justiça determina que carga horária semanal de
enfermeiros no município de São Luís seja de 30
horas

Justiça determina jornada de 30 horas para enfermeiros de São Luís, que desde a semana passada
protestam nas ruas da Capital. (Imagem: divulgação).

Uma decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de Ilha de São Luís deferiu o pedido do Sindicato dos
Enfermeiros de São Luís e determinou que a carga horária de trabalho da categoria seja mantida em 30 horas
semanais. A ação traz como réu a Secretaria Municipal de Saúde, tendo como litisconsorte o Município de São
Luís. A decisão explicita, ainda, que o Município fica impedido de fixar carga horária diferente da legal, se
abstendo de incidir faltas nos enfermeiros que não cumprirem a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, até o
final do presente processo, sob pena de imposição de multa de R$ 1.000.00 (mil reais) referente a cada servidor
prejudicado.

A decisão é resultado de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros e em
caráter de tutela antecipada (quando os efeitos são imediatos antes da conclusão do processo). A finalidade da
ação é obter a concessão da tutela provisória de urgência com o fito de ordenar que a autoridade coatora
proceda a imediata suspensão do Oficio Circular nº 04/2017/GAB/SEMUS que aumentou em dez horas a carga
semanal de trabalho da categoria, mantendo-se por força de Lei a carga horária em 30 (trinta) horas semanais.

Jornada de Trabalho – A parte autora relata, em resumo que no ano de 2014, foi sancionada a Lei Municipal nº
5.683, publicada no dia 24 de Julho de 2014, estabelecendo a jornada de trabalho para os profissionais da
enfermagem. Explicitou a referida lei no artigo 1o: "A Jornada de Trabalho dos Cargos de Enfermeiros, Técnico
em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem integrantes da Administração Pública Direta e Indireta Municipal,
não excederá a 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais".

"A partir dessa data, todos os profissionais da enfermagem do Município de São Luís passaram a ter o direito de
exercer as suas funções nas unidades de saúde observando a carga horária diária e semanal prevista na
referida lei, ou seja, o regime jurídico dos enfermeiros foi legalmente alterado, passando a ter uma jornada
semanal de 30 (trinta) horas e diária não superior a 6 (seis) horas, conforme os respectivos retratos funcionais
dos substituídos", diz o sindicato.

Ocorre que em 3 de Março de 2017, os profissionais da Enfermagem, incluindo os enfermeiros, foram
surpreendidos pelo Ofício Circular nº 04/2017/GAB/SEMUS, que ao argumento de cumprimento a portarias e
fiscalização do Ministério da Saúde no que se refere ao Programa de Estratégia de Saúde da Família,
comunicou que a partir do dia 03 de Abril de 2017, seria exigido a tais profissionais a carga horária de
40(quarenta) horas semanais.

 A Justiça, ao julgar o pedido, entendeu que "é incontroverso que a Lei Municipal nº 5.683/2014 estabelece que
a jornada de trabalho para os profissionais da enfermagem integrantes da Administração Pública Direta e



Indireta Municipal não excederá a 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. Sendo assim, vale
destacar que, embora seja possível o aumento da carga horária de servidores públicos, faz-se necessário a
devida contraprestação remuneratória, a fim de que se afaste ofensa ao princípio constitucional de
irredutibilidade dos vencimentos", citando jurisprudências de tribunais superiores.

"Somente ressalto que a alegação do Município de São Luís, por meio de sua Procuradoria Geral, no sentido de
que a lei padeceria de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, ressoa como postura contraditória. O Chefe
do Executivo que sancionou a referida lei municipal, momento no qual poderia tê-la vetado (de acordo com sua
convicção de que seria inconstitucional), é o mesmo que hoje recusa o seu cumprimento. Postura contraditória,
abominada pelo Direito, e que, por ora, não justifica o indeferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, cabe
assinalar que, por se tratar de matéria atinente à verba alimentar, encontra-se presente o perigo da demora",
fundamentou o juiz Douglas Martins na decisão.

"Defiro o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino a autoridade coatora que mantenha a
carga horária em 30 (trinta) horas semanais, ficando ainda a Municipalidade impedida de fixar carga horária
diferente da legal, se abstendo de incidir faltas nos enfermeiros que não cumprirem a jornada de 40 (quarenta)
horas semanais, até o final do presente processo (?) Eventual quantia advinda do descumprimento será
revertida ao Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos, conforme Lei 10.417/2016", finalizou o juiz
Douglas Martins.

 

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
12/04/2017 - BLOG ATUAL 7 
POSITIVA
Acordo com Judiciário garante mais acessibilidade na Assembleia, ressalta Wellington

Pag.: 6

Acordo com Judiciário garante mais acessibilidade
na Assembleia, ressalta Wellington
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O deputado estadual Wellington do Curso (PP) participou, na manhã dessa terça-feira 11, de audiência pública
que teve por objetivo firmar um acordo entre a Assembleia Legislativa do Maranhão com o Judiciário,
comprometendo-se a Casa em garantir a acessibilidade no Palácio Manuel Beckman, sede do Poder Legislativo
estadual.

Ao parabenizar o Judiciário e o Ministério Público pela iniciativa e importante papel desempenhado, o
parlamentar ressaltou que essas solicitações são antigas e que, inclusive, já as havia apresentado na Assembleia,
desde o primeiro ano de mandato.

"Temos feito uma defesa incondicional do cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência. Inclusive, essas
solicitações apresentei desde setembro de 2015. Encaminhamos as solicitações e, agora, com essa postura do
Judiciário e com a fiscalização por parte do Ministério Público, espero que as demandas saiam do papel e
tornem-se realidade. Essa falta de acessibilidade não é exclusiva da Assembleia, mas já é algo comum nos
prédios públicos. Essa realidade deve ser combatida e é por isso que continuaremos fiscalizando e
denunciando", declarou.

Como encaminhamento da audiência, a Assembleia se comprometeu em efetivar a adequação de rampas,
calçadas e passarelas. Também ficou acertado a adequação do estacionamento que acontecerá em 180 dias e
promoção de curso de capacitação referente ao atendimento destinado à pessoa com deficiência para
servidores da Casa.

Todas as medidas de acessibilidade devem ser implantadas até dezembro de 2018.

Além do deputado progressista, participaram da audiência o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Douglas Martins; o titular da 11ª Promotoria de Justiça especializada na Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, Ronald Pereira; o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, Luiz Felipe Rabelo Ribeiro; e os
deputados Eduardo Braide (PMN) e Bira do Pindaré (PSB).
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Loja terá que indenizar mulher acusada de ter furtado óculos em
loja de shopping

 

 

Acusação de furto sem comprovação gera indenização por dano moral. Este é o entendimento da Comissão

Sentenciante em ação movida por S. F. S. contra a loja Chilli Beans. O estabelecimento comercial terá que pagar

à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. A Comissão Sentenciante

funciona no Fórum Desembargador Sarney Costa e objetiva, entre outras determinações, auxiliar aos

magistrados no andamento processual e orientar servidores no desempenho de suas atividades, bem como

aplicar mecanismos de racionalização, desburocratização e eliminação de atos administrativos desnecessários

praticados nos processos, implementando uma atividade jurisdicional efetiva e rápida.

 

De acordo com a ação, em 17 de agosto de 2011, no período da tarde, ao passear pelo Shopping Rio Anil, em

São Luís, a requerente entrou na loja Chilli Beans e experimentou alguns óculos, sendo que não chegou a efetuar

nenhuma compra. Ela relata que, já saindo do referido Shopping, dirigiu-se à Drogaria Big Ben e efetuou algumas

compras no estabelecimento. Quando chegou até a parada de ônibus, que fica próxima aos dois

estabelecimentos, teria sido surpreendida pela vendedora da Loja Chilli Beans com a acusação de que havia

furtado um dos óculos expostos no estabelecimento.

 

“Nessa ocasião a vendedora teria tomado sua bolsa e vistoriado seus pertences, porém nenhum

óculos fora encontrado, abuso esse que teria sido presenciado por todos que ali estavam passando.

Além de lhe ter sido exigido que retornasse à loja e fizesse o pagamento dos óculos”, destaca a ação.

Devidamente citada, a empresa requerida alegou que a abordagem feita pela funcionaria foi de forma cordial e

educada e que em nenhum momento foi dito que a autora teria que pagar por tal suposto produto furtado.

 

“No presente caso resta evidenciada a aplicabilidade do direito civil no que diz respeito ao dever

legal de não lesar e a correspondente obrigação de indenizar, aplicável sempre que surtir prejuízo

injusto para alguém. Deste modo, a reparação do dano causado por meio de ‘obrigação de reparar’

se torna necessária”, entende o Judiciário.

 

E segue: “Portanto, da análise dos autos, colhe-se que é incontroverso a abordagem da requerente

por uma funcionária (Gerente da loja) enquanto estava supostamente se dirigindo a parada de

ônibus, fato este confirmado tanto na inicial quanto na própria contestação da requerida, além do

próprio depoimento da funcionaria que fez a abordagem, resumindo-se a controvérsia à verificação

se existiram fundados motivos para referida abordagem e se houve excessos na conduta da

funcionária da requerida, capazes de provocar danos morais”.

 

A sentença ressalta que, inexistindo qualquer prova da prática de um crime, mas apenas meras suposições, a

loja excedeu seu direito, cometendo ato ilícito, passível de causar danos à vítima. “Tanto não passou de



meras suposições, que em momento algum fora achado o suposto óculos furtado com a autora e em

nenhum momento as imagens do sistema de TV interna são clara e conclusivas em relação ao

suposto furto. Por sua vez, é evidente o constrangimento pelo qual passou a autora ao ser abordada

em público sob a acusação de furto, em razão de suspeita infundada”.

 

A Justiça observou que, de qualquer modo, “a humilhação existe por si mesma, pois a suspeita grave,

como a de que a pessoa acabou de praticar um furto, é mais do que suficiente para atingir a vítima

em seus sentimentos mais profundos e em sua dignidade como pessoa. É inegável que tal evento

causou sérios abalos psicológicos, transtornos e desequilíbrio ao bem-estar da autora, passando

longe de um mero aborrecimento”, citando casos semelhantes julgados por outros tribunais.

 

“Por fim, em relação ao dano material, não há dúvida que esse valor deve ser devolvido em dobro à

autora. Primeiro, porque, deve ser usado analogicamente ao caso o art. 940 do Código Civil, isto

porque, claramente a requerente foi cobrada por um produto que não adquiriu (fl.40). Segundo,

porque, ficou demonstrada a má-fé, dolo ou malícia da requerida. Portanto, tendo a requerente

pago indevida o valor de R$198,00 (cento e noventa e oito reais) conforme documento anexado aos

autos, a devolução em dobro que faz jus a mesma é de R$396,00 (trezentos e noventa e seis reais)”,

enfatiza o Judiciário na sentença.

 

E concluiu: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o processo com

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do NCPC, condenando o requerido T. F. V e a Loja

Chilli Beans a pagar a autora o valor de R$396,00 (trezentos e noventa e seis reais) referentes à

devolução em dobro do valor pago indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil

reais), a títulos de sanção moral”.
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Justiça determina que carga horária de enfermeiros do Município
de São Luís seja de 30 horas semanais

 

Uma decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de Ilha de São Luís deferiu o pedido do Sindicato dos

Enfermeiros de São Luís e determinou que a carga horária de trabalho da categoria seja mantida em 30 horas

semanais. A ação traz como réu a Secretaria Municipal de Saúde, tendo como litisconsorte o Município de São

Luís. A decisão explicita, ainda, que o Município fica impedido de fixar carga horária diferente da legal, se

abstendo de incidir faltas nos enfermeiros que não cumprirem a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, até o

final do presente processo, sob pena de imposição de multa de R$ 1.000.00 (mil reais) referente a cada servidor

prejudicado.

 

A decisão é resultado de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros e em caráter

de tutela antecipada (quando os efeitos são imediatos antes da conclusão do processo). A finalidade da ação é

obter a concessão da tutela provisória de urgência com o fito de ordenar que a autoridade coatora proceda a

imediata suspensão do Oficio Circular nº 04/2017/GAB/SEMUS que aumentou em dez horas a carga semanal de

trabalho da categoria, mantendo-se por força de Lei a carga horária em 30 (trinta) horas semanais.

 

Jornada de Trabalho - A parte autora relata, em resumo que no ano de 2014, foi sancionada a Lei Municipal nº

5.683, publicada no dia 24 de Julho de 2014, estabelecendo a jornada de trabalho para os profissionais da

enfermagem. Explicitou a referida lei no artigo 1o: “A Jornada de Trabalho dos Cargos de Enfermeiros, Técnico

em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem integrantes da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, não

excederá a 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais”.

 

“A partir dessa data, todos os profissionais da enfermagem do Município de São Luís passaram a ter o direito de

exercer as suas funções nas unidades de saúde observando a carga horária diária e semanal prevista na referida

lei, ou seja, o regime jurídico dos enfermeiros foi legalmente alterado, passando a ter uma jornada semanal de

30 (trinta) horas e diária não superior a 6 (seis) horas, conforme os respectivos retratos funcionais dos

substituídos”, diz o sindicato.

 

Ocorre que em 3 de Março de 2017, os profissionais da Enfermagem, incluindo os enfermeiros, foram

surpreendidos pelo Ofício Circular nº 04/2017/GAB/SEMUS, que ao argumento de cumprimento a portarias e

fiscalização do Ministério da Saúde no que se refere ao Programa de Estratégia de Saúde da Família, comunicou

que a partir do dia 03 de Abril de 2017, seria exigido a tais profissionais a carga horária de 40(quarenta) horas

semanais.

 

A Justiça, ao julgar o pedido, entendeu que “é incontroverso que a Lei Municipal nº 5.683/2014 estabelece que a

jornada de trabalho para os profissionais da enfermagem integrantes da Administração Pública Direta e Indireta

Municipal não excederá a 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. Sendo assim, vale destacar que,

embora seja possível o aumento da carga horária de servidores públicos, faz-se necessário a devida



contraprestação remuneratória, a fim de que se afaste ofensa ao princípio constitucional de irredutibilidade dos

vencimentos”, citando jurisprudências de tribunais superiores.

 

“Somente ressalto que a alegação do Município de São Luís, por meio de sua Procuradoria Geral, no sentido de

que a lei padeceria de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, ressoa como postura contraditória. O Chefe do

Executivo que sancionou a referida lei municipal, momento no qual poderia tê-la vetado (de acordo com sua

convicção de que seria inconstitucional), é o mesmo que hoje recusa o seu cumprimento. Postura contraditória,

abominada pelo Direito, e que, por ora, não justifica o indeferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, cabe

assinalar que, por se tratar de matéria atinente à verba alimentar, encontra-se presente o perigo da demora”,

fundamentou o juiz Douglas Martins na decisão.

 

“Defiro o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino a autoridade coatora que mantenha a carga

horária em 30 (trinta) horas semanais, ficando ainda a Municipalidade impedida de fixar carga horária diferente

da legal, se abstendo de incidir faltas nos enfermeiros que não cumprirem a jornada de 40 (quarenta) horas

semanais, até o final do presente processo (…) Eventual quantia advinda do descumprimento será revertida ao

Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos, conforme Lei 10.417/2016”, finalizou Douglas.
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O deputado estadual Wellington do Curso (PP) participou, na manhã desta terça-feira (11), de audiência pública
que teve por objetivo firmar um acordo entre a Assembleia Legislativa do Maranhão com o Judiciário,
comprometendo-se a garantir a acessibilidade no Parlamento Estadual. Participaram da audiência o juiz da
Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas Martins; o titular da 11ª Promotoria de Justiça especializada na
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Ronald Pereira; além do Procurador-Geral da Assembleia
Legislativa, Luiz Felipe Rabelo Ribeiro e dos deputados Bira do Pindaré (PSB) e Eduardo Braide (PMN).

Ao parabenizar o Judiciário pela iniciativa e o Ministério Público pelo importante papel desempenhado,
Wellington ressaltou que essas solicitações são antigas e que, inclusive, as apresentou desde 2015 na
Assembleia.

" Desde 2015, temos feito uma defesa incondicional do cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência.
Inclusive, essas solicitações aqui discutidas nessa audiência eu apresentei desde setembro de 2015, quando
pessoas com deficiência procuraram o nosso gabinete. Encaminhamos as solicitações  e, agora, com essa
postura do Judiciário e com a fiscalização por parte do Ministério Público, espero que as demandas saiam do
papel e tornem-se realidade.  Essa falta de acessibilidade não é exclusiva da Assembleia, mas já é algo comum
nos prédios públicos. Essa realidade deve ser combatida e é por isso que continuaremos fiscalizando e
denunciando", disse Wellington.

Como encaminhamento da audiência, a Assembleia se comprometeu em efetivar a adequação de rampas,
calçadas e passarelas; além da adequação do estacionamento que acontecerá em 180 dias e promoção de curso
de capacitação referente ao atendimento destinado à pessoa com deficiência para servidores da Casa. Todas as
medidas de acessibilidade devem ser implantadas até dezembro de 2018
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Des Ribamar Castro majorou a multa que o Google terá que pagar ao ex-secretário

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença da 14ª Vara Cível de São Luís,
na parte que condenou o Google Brasil a informar identificação de computador de origem de publicação e
remover conteúdo ofensivo da internet. A Justiça de 2º Grau, porém, majorou de R$ 3 mil para R$ 8 mil a parte
que fixou o valor a ser pago pelo provedor, a título de dano moral, ao ex-secretário de Finanças do Município de
Viana, Augustus Rodrigues Gomes.

O ex-secretário ajuizou ação de obrigação de fazer, para obter informações do endereço IP (número de
protocolo na internet), relativo ao blog informavianablogspot.com.br, alegando que, em condição de anonimato,
denegriu sua imagem em matéria veiculada pelo site.

A decisão de primeira instância, proferida pelo juiz Marcio Castro Brandão, considerou procedente, em parte, o
pedido do autor e ainda fixou pena de multa diária de R$ 2 mil, limitada à quantia de R$ 60 mil, caso não fosse
atendida a determinação de informar o endereço IP.

No recurso ajuizado no TJMA, o Google Brasil alegou que a decisão da Justiça de 1º Grau lhe impôs uma
obrigação impossível de ser cumprida, uma vez que conserva os dados do IP das páginas que abriga, somente
por oito meses, em razão do volume de informações que diariamente processa em seus servidores, pois não há
legislação que determine o tempo de conservação dessa informação.

Já o ex-secretário também ajuizou recurso, pedindo a majoração da condenação por danos morais, sob o
fundamento de que o valor estabelecido em primeira instância não cumpre a finalidade da espécie indenizatória,
pelo notório porte da empresa Google.

O relator, desembargador José de Ribamar Castro, não deu razão ao Google Brasil, ressaltando, inicialmente,
que os fatos são anteriores à Lei do Marco Civil da Internet, tendo que ser analisados pelas normas vigentes à
época - março de 2013 -, jurisprudência e doutrina sobre a matéria.

Ele ressaltou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem pacífico entendimento quanto à obrigação dos
provedores de internet de fornecer dados que possibilitem a identificação dos endereços de IP de usuários, que
se valem do anonimato para publicar matérias de conteúdo ofensivo a terceiros.



O magistrado disse que o blog citado, hospedado no provedor Google e cujo editor não é identificado, postou
matéria com conteúdo ofensivo ao ex-secretário, que requereu e não foi atendido quanto ao fornecimento de
informações do IP do usuário responsável pelo blog.

Ribamar Castro destacou que, ainda que não possa haver censura prévia quanto ao conteúdo a ser postado
pelos usuários do provedor, também não se pode admitir que estes o façam na condição de anonimato e, assim,
se isentem de responder por eventual excesso cometido.

Citou entendimento, segundo o qual, o provedor de conteúdo, que registra o número de protocolo na internet
(IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, mantém um meio razoavelmente
eficiente de rastreamento dos seus usuários.

Por outro lado, o relator deu razão ao apelo do ex-secretário, considerando que o valor de R$ 3 mil não satisfaz
a dupla finalidade (pedagógica/punitiva) que deve ter esta modalidade indenizatória, já que a empresa
provedora é uma grande multinacional que atua no ramo da internet. Para ele, o valor arbitrado não serve para
apenar o ofensor e, nem tampouco, para desestimular a reiteração do ilícito.

Com base nisso, majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 8 mil, reformando nessa parte a
sentença de primeira instância.

Os desembargadores Raimundo Barros e Ricardo Duailibe concordaram com o voto do relator.
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Carga horária de enfermeiros deve ser de 30h
semanais

Uma decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de Ilha de São Luís deferiu o pedido do Sindicato dos
Enfermeiros de São Luís e determinou que a carga horária de trabalho da categoria seja mantida em 30 horas
semanais. A ação traz como réu a Secretaria Municipal de Saúde, tendo como litisconsorte o Município de São
Luís. A decisão explicita, ainda, que o Município fica impedido de fixar carga horária diferente da legal, se
abstendo de incidir faltas nos enfermeiros que não cumprirem a jornada de quarenta horas semanais, até o final
do presente processo, sob pena de imposição de multa de R$ 1 mil referente a cada servidor prejudicado.
 
A decisão é resultado de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros e em
caráter de tutela antecipada (quando os efeitos são imediatos antes da conclusão do processo). A finalidade da
ação é obter a concessão da tutela provisória de urgência com o fito de ordenar que a autoridade coatora
proceda a imediata suspensão do Ofício Circular nº 04/2017/GAB/SEMUS que aumentou em dez horas a carga
semanal de trabalho da categoria, mantendo-se por força de Lei a carga horária em trinta horas semanais.
 
Jornada de Trabalho
 
A parte autora relata, em resumo que no ano de 2014, foi sancionada a Lei Municipal nº 5.683, publicada no dia
24 de Julho de 2014, estabelecendo a jornada de trabalho para os profissionais da enfermagem. Explicitou a
referida lei no artigo 1o: "A Jornada de Trabalho dos Cargos de Enfermeiros, Técnico em Enfermagem e Auxiliar
de Enfermagem integrantes da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, não excederá a 06 (seis)
horas diárias e 30 (trinta) horas semanais".
 
"A partir dessa data, todos os profissionais da enfermagem do Município de São Luís passaram a ter o direito de
exercer as suas funções nas unidades de saúde observando a carga horária diária e semanal prevista na
referida lei, ou seja, o regime jurídico dos enfermeiros foi legalmente alterado, passando a ter uma jornada
semanal de trinta horas e diária não superior a seis horas, conforme os respectivos retratos funcionais dos
substituídos", diz o sindicato.
 
Ocorre que, em 3 de março de 2017, os profissionais da Enfermagem, incluindo os enfermeiros, foram
surpreendidos pelo Ofício Circular nº 04/2017/GAB/SEMUS, que ao argumento de cumprimento a portarias e
fiscalização do Ministério da Saúde no que se refere ao Programa de Estratégia de Saúde da Família,
comunicou que a partir do dia 3 de abril de 2017, seria exigido a tais profissionais a carga horária de quarenta
horas semanais.
 
A Justiça, ao julgar o pedido, entendeu que "é incontroverso que a Lei Municipal nº 5.683/2014 estabelece que a
jornada de trabalho para os profissionais da enfermagem integrantes da Administração Pública Direta e
Indireta Municipal não excederá a seis horas diárias e trinta horas semanais. Sendo assim, vale destacar que,
embora seja possível o aumento da carga horária de servidores públicos, faz-se necessário a devida
contraprestação remuneratória, a fim de que se afaste ofensa ao princípio constitucional de irredutibilidade dos
vencimentos", citando jurisprudências de tribunais superiores.
 
"Somente ressalto que a alegação do Município de São Luís, por meio de sua Procuradoria Geral, no sentido de
que a lei padeceria de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, ressoa como postura contraditória. O Chefe
do Executivo que sancionou a referida lei municipal, momento no qual poderia tê-la vetado (de acordo com sua
convicção de que seria inconstitucional), é o mesmo que hoje recusa o seu cumprimento. Postura contraditória,



abominada pelo Direito, e que, por ora, não justifica o indeferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, cabe
assinalar que, por se tratar de matéria atinente à verba alimentar, encontra-se presente o perigo da demora",
fundamentou o juiz Douglas Martins na decisão.
 
"Defiro o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino a autoridade coatora que mantenha a
carga horária em trinta horas semanais, ficando ainda a Municipalidade impedida de fixar carga horária
diferente da legal, se abstendo de incidir faltas nos enfermeiros que não cumprirem a jornada de quarenta
horas semanais, até o final do presente processo (?) Eventual quantia advinda do descumprimento será
revertida ao Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos, conforme Lei 10.417/2016", finalizou Douglas.
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Justiça autoriza saída de 548 presos para passar a Páscoa em casa

Os beneficiados devem retornar ao estabelecimento penal no qual cumpre pena até as 18h dia 18.
A 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís editou uma portaria na qual autoriza a saída temporária de presos
das unidades prisionais da Ilha de São Luís. De acordo com o documento, os apenados que tem direito a esse
benefício sairão na quarta-feira (dia 12), às 10 h da manhã, devendo retornar ao estabelecimento penal no qual
cumpre pena até as 18h dia 18. A portaria esclarece que os beneficiados não poderão se ausentar do Maranhão,
bem como não frequentar festa, bares e similares.

Os presos estão proibidos, ainda, de portar arma ou ingerir bebidas alcoólicas, devendo retornar pra suas casas
até as oito da noite. Os dirigentes das unidades prisionais deverão comunicar junto à 1ª Vara de Execuções
Penais, até as 12h do dia 19, sobre o retorno dos internos e/ou eventuais alterações. A saída temporária de
presos encontra respaldo na Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).

Serão liberados para a saída de Páscoa 548 apenados. A unidade judicial cientificou a Secretaria de Estado de
Segurança Pública, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Superintendência da Polícia Federal,
Superintendência de Polícia Rodoviária Federal, e diretorias dos estabelecimentos penais de São Luís, para
operacionalização das medidas estabelecidas na portaria.

Saída Temporária – A Lei de Execuções Penais (LEP), de 11 de julho de 1984, trata do direito do reeducando
(condenado e internado) nas penitenciárias brasileiras e da sua reintegração à sociedade. Sobre a saída
temporária de apenados, ela cita no artigo 122: “Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:
Visita à família; Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior,
na Comarca do Juízo da Execução; Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social”.

Já o artigo 123 da mesma lei versa que “a autorização será concedida por ato motivado do juiz responsável pela
execução penal, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos
seguintes requisitos: Comportamento adequado; Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; Compatibilidade do benefício com os objetivos da
pena”.

Em parágrafo único, a LEP ressalta que ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento
de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.

Com informações: (CGJ/ Blog do Garreto)
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Juízes, deputados, prefeitos, presidentes de partidos e secretários manifestaram solidariedade e saíram em
defesa do governador Flávio Dino, após este ter sido citado em delação da Odebrecht.

"A generalização da lista da Odebrecht será a principal dificuldade para chegar ao joio e separá-lo do trigo.
Quem é do joio está comemorando", afirmou o ex-presidente da Associação dos Magistrados do
Maranhão (AMMA), juiz de direito Gervásio Santos Jr.

O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior (PDT) solidarizou-se com o governador. "Manifesto minha
solidariedade ao governador Flávio Dino e ratifico que a verdade haverá de prevalecer", escreveu nas redes
sociais.

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, destacou a trajetória de Flávio Dino.
"Tenho absoluta confiança no governador Flavio Dino, homem de vida limpa, que exerceu com probidade e
competência todos os cargos que ocupou", afirmou.

Para o deputado e lider do governo na Assembleia, Rogério Cafeteira (PSB), Dino deve aguardar o desenrolar
dos fatos com a tranquilidade dos que têm a consciência limpa. "a história de vida, a honestidade e a conduta
digna prevalecerão.", vaticinou.

Presidente do Solidariedade no Maranhão, Simplício Araújo, afirmou ter anos de convivência com Flávio Dino e
enfatizou que o governador "não faz e não aceita corrupção". "A verdade prevalecerá com certeza", concluiu
Simplício.
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Segurança no Araçagi não tem mais jeito: bandidos assaltam até casa de juíza

Já foram feitas reuniões e mais reuniões, prometidas intensificações por viaturas da PM no bairro, criação de
uma delegacia na área, motos da PM circulando 24 horas no local, mas no Araçagi não tem mais jeito. A
bandidagem fala mais alto e tomou conta de tudo.

Ontem, no período da tarde, bandidos armados assaltaram até a casa de uma juíza de Direito. O fato ocorreu no
loteamento Rio da Prata, região do Araçagi, em São José de Ribamar.

Os criminosos chegaram na residência com armas de fogo e encontram apenas o filho da magistrada e mais um
amigo.

Eles levaram dinheiro, eletrodomésticos joias, celulares, computadores e um veículo Onix de cor prata, placas
PSA-2618
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Justiça do Maranhão manda soltar 548 presos para a Páscoa

Luiz Vassallo
São Paulo
A 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís autorizou a saída temporária de 548 presos das unidades
penitenciárias da Ilha de São Luís, no Maranhão. Em despacho, a juíza Ana Maria Almeida Vieira permitiu que
os detentos saiam nesta quartafeira, 12, às 10h da manhã, e voltem na próxima terçafeira, 18, às 18h. 

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Maranhão, os beneficiados não podem sair do Estado, nem
"frequentar festas bares e similares". Outra exigência da juíza é que os presos "não portem armas, voltem para
suas residências todos os dias, até às 20h, e não consumam bebidas alcoólicas". 

O cumprimento da medida judicial será feito pelas Secretarias estaduais de Administração Penitenciária,
Segurança Pública e pelas Superintendências de Polícia Federal e Polícia Federal Rodoviária e pela Direção de
Estabelecimentos Penais da Comarca de Ilha de São Luís.

A decisão que prevê a soltura dos presos para o feriado de Páscoa se embasa nos artigos 122 e 123 da Lei de
Execução Penal. De acordo com o artigo 122, "os condenados que cumprem pena em regime semiaberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:
visita à família? frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou
superior, na Comarca do Juízo da Execução? participação em atividades que concorram para o retorno ao
convívio social".

O artigo 123 prevê que a autorização para a soltura "será concedida por ato motivado do juiz responsável pela
execução penal, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos
seguintes requisitos: comportamento adequado? cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente? Compatibilidade do benefício com os objetivos da
pena". Os dirigentes das Unidades prisionais de São Luís deverão comunicar o Tribunal de Justiça do Maranhão
sobre o retorno dos presos até meio dia da Quartafeira da semana que vem, dia 19.

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - AÇÕES TJMA
12/04/2017 - INTERNET - OUTROS 
POSITIVA
Judiciário maranhense doa 1,6 tonelada de resíduos sólidos para reciclagem

Pag.: 16

Judiciário maranhense doa 1,6 tonelada de resíduos sólidos para reciclagem

O Judiciário maranhense coletou, nos meses de fevereiro e março de 2017, um total de 1,6 tonelada de resíduos
sólidos, entre garrafas pet, papelão, papel e plástico. O material reciclável foi recolhido pela Cooperativa de
Reciclagem de São Luís (Coopresl, na sede do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Corregedoria Geral da
Justiça (CGJ-MA), Centro Administrativo, Fórum de São Luís e Escola da Magistratura do Maranhão (ESMAM).

A coleta seletiva solidária, de iniciativa do Núcleo de Gestão Socioambiental do TJMA, foi iniciada em julho de
2016 e faz parte do processo de implantação da Gestão de Resíduos do Judiciário maranhense, que atende a
uma das metas previstas no Plano de Logística Sustentável do Judiciário maranhense, de acordo com a
Resolução nº 201/15 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A logística inclui a separação, o armazenamento e
a entrega para a cooperativa, por meio de mão de obra terceirizada, e tem o apoio da Diretoria Administrativa e
das coordenações administrativas da CGJ/MA e do Fórum.

O trabalho de colaboração e conscientização das ações que integram o PLS é coordenado pelo Núcleo
Socioambiental, que faz parte da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (PLS), presidida pelo
desembargador Jorge Rachid.

Com as sensibilizações e capacitações realizadas pelo Núcleo Socioambiental, os servidores terceirizados
passaram a recolher, separar armazenar os resíduos dos setores até a coleta, o que levou o Judiciário
maranhense a descartar seus resíduos de forma ambientalmente correta, conforme a Lei 12.305/10 (Política
Nacional de Resíduos Sólidos).

A proposta do Núcleo é iniciar, neste primeiro semestre de 2017, a separação dos resíduos dentro dos setores e,
também, coletar resíduos eletrônicos, como pilhas e baterias, a partir da parceria firmada com o programa
EcoCemar.

O Núcleo Socioambiental esclarece que a coleta seletiva é uma forma de os servidores e órgãos públicos
contribuírem para o descarte ambientalmente correto e uma maior vida útil dos aterros, que deixam de receber
mais resíduos, mediante a separação desde a sua origem até a reciclagem dos materiais, que deixam de ir para
o “lixo comum” e passam a ser fonte de renda para os catadores.

Coleta Solidária – De acordo com o Decreto nº 5.940/06, os órgãos públicos devem implantar a coleta seletiva
solidária, que consiste na doação de resíduos recicláveis gerados por órgãos e entidades da administração
pública para cooperativas ou associações de catadores de recicláveis. Por meio dessa iniciativa, o TJMA
contribuiu para a melhoria da renda dos 14 catadores da Coopresl, cujo rendimento mensal passou de R$ 100
para aproximadamente R$1 mil.

O Plano de Logística Sustentável está vinculado às metas do Planejamento Estratégico do TJMA (2016-2020),
que prevê o fomento de ações institucionais, promovendo a responsabilidade socioambiental. Ele baseia-se nos
principais eixos de sustentabilidade apresentados pelo CNJ – na parte que trata do uso racional de energia,
água e materiais, além da destinação adequada dos resíduos sólidos, qualidade de vida no ambiente de trabalho,
capacitação, compras e contratações sustentáveis.



Fonte: Poder Judiciário do Maranhão
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Justiça do Maranhão manda soltar 548 presos
para a Páscoa

A decisão que prevê a soltura dos presos para o feriado de Páscoa
se embasa nos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal

© Pixabay

J 
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A 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís autorizou a saída temporária de 548 presos das unidades

penitenciárias da Ilha de São Luís, no Maranhão. Em despacho, a juíza Ana Maria Almeida Vieira permitiu

que os detentos saiam nesta quarta-feira, 12, às 10h da manhã, e voltem na próxima terça-feira, 18, às 18h.

 

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Maranhão, os beneficiados não podem sair do Estado, nem

"frequentar festas bares e similares". Outra exigência da juíza é que os presos "não portem armas, voltem

para suas residências todos os dias, até às 20h, e não consumam bebidas alcoólicas".

O cumprimento da medida judicial será feito pelas Secretarias estaduais de Administração Penitenciária,

Segurança Pública e pelas Superintendências de Polícia Federal e Polícia Federal Rodoviária e pela Direção

de Estabelecimentos Penais da Comarca de Ilha de São Luís.



A decisão que prevê a soltura dos presos para o feriado de Páscoa se embasa nos artigos 122 e 123 da Lei

de Execução Penal. De acordo com o artigo 122, "os condenados que cumprem pena em regime semiaberto

poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes

casos: visita à família; frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou

superior, na Comarca do Juízo da Execução; participação em atividades que concorram para o retorno ao

convívio social".

O artigo 123 prevê que a autorização para a soltura "será concedida por ato motivado do juiz responsável

pela execução penal, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação

dos seguintes requisitos: comportamento adequado; cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o

condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; Compatibilidade do benefício com os objetivos da

pena".

Os dirigentes das Unidades prisionais de São Luís deverão comunicar o Tribunal de Justiça do Maranhão

sobre o retorno dos presos até meio dia da Quarta-feira da semana que vem, dia 19. Com informações do

Estadão Conteúdo.
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No Maranhão, 548 presos são autorizados pela Justiça a ir para casa durante a Páscoa.

 A Justiça concedeu, no Maranhão, o benefício da saída temporária durante a Páscoa para 548 presos. É o que
determina uma portaria divulgada através da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís. A saída dos detentos
(que muitos chamam de “saidinha’, por causa do tempo reduzido), tem início às 10horas da manha desta
quarta-feira, 12 de abril.
  A portaria, de nº 007/2017, foi assinada pela Juíza Titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, Ana
Maria Almeida Vieira. Ela determina que os internos retornem para a prisão até às 18h de terça-feira, dia 18 de
abril. Quem não obedecer o prazo determinado será considerado foragido da Justiça. A portaria estabelece
também que os beneficiados não poderão viajar para fora do Maranhão, frequentar bares nem festas.
 A Lei de Execuções Penais prevê a saída temporária. Além do período de Páscoa, os outros em que os presos
recebem o benefício são: Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. A saída temporária é oferecida
aos presos do regime semiaberto que mostram bom comportamento e que tenham cumprido, no mínimo, um
sexto da pena. Para homologar a decisão, a Justiça ouve a administração penitenciária e o Ministério Público.

 

                   Direto da redação com dados do G1.
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Justiça do Maranhão manda soltar 548 presos para a Páscoa

A 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís autorizou a saída temporária de 548 presos das unidades
penitenciárias da Ilha de São Luís, no Maranhão. Em despacho, a juíza Ana Maria Almeida Vieira permitiu que
os detentos saiam nesta quarta-feira, 12, às 10h da manhã, e voltem na próxima terça-feira, 18, às 18h.

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Maranhão, os beneficiados não podem sair do Estado, nem
"frequentar festas bares e similares". Outra exigência da juíza é que os presos "não portem armas, voltem para
suas residências todos os dias, até às 20h, e não consumam bebidas alcoólicas".

O cumprimento da medida judicial será feito pelas Secretarias estaduais de Administração Penitenciária,
Segurança Pública e pelas Superintendências de Polícia Federal e Polícia Federal Rodoviária e pela Direção de
Estabelecimentos Penais da Comarca de Ilha de São Luís.

A decisão que prevê a soltura dos presos para o feriado de Páscoa se embasa nos artigos 122 e 123 da Lei de
Execução Penal. De acordo com o artigo 122, "os condenados que cumprem pena em regime semiaberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:
visita à família; frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior,
na Comarca do Juízo da Execução; participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social".

O artigo 123 prevê que a autorização para a soltura "será concedida por ato motivado do juiz responsável pela
execução penal, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos
seguintes requisitos: comportamento adequado; cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; Compatibilidade do benefício com os objetivos da
pena".

Os dirigentes das Unidades prisionais de São Luís deverão comunicar o Tribunal de Justiça do Maranhão sobre
o retorno dos presos até meio dia da Quarta-feira da semana que vem, dia 19.
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Justiça do Maranhão manda soltar 548 presos para a Páscoa

A 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís autorizou a saída temporária de 548 presos das unidades penitenciárias
da Ilha de São Luís, no Maranhão. Em despacho, a juíza Ana Maria Almeida Vieira permitiu que os detentos saiam
nesta quarta-feira, 12, às 10h da manhã, e voltem na próxima terça-feira, 18, às 18h.

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Maranhão, os beneficiados não podem sair do Estado, nem
"frequentar festas bares e similares". Outra exigência da juíza é que os presos "não portem armas, voltem para suas
residências todos os dias, até às 20h, e não consumam bebidas alcoólicas".

O cumprimento da medida judicial será feito pelas Secretarias estaduais de Administração Penitenciária, Segurança
Pública e pelas Superintendências de Polícia Federal e Polícia Federal Rodoviária e pela Direção de
Estabelecimentos Penais da Comarca de Ilha de São Luís.

A decisão que prevê a soltura dos presos para o feriado de Páscoa se embasa nos artigos 122 e 123 da Lei de
Execução Penal. De acordo com o artigo 122, "os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão
obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: visita à
família; frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca
do Juízo da Execução; participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social".

O artigo 123 prevê que a autorização para a soltura "será concedida por ato motivado do juiz responsável pela
execução penal, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos
seguintes requisitos: comportamento adequado; cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for
primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena".

Os dirigentes das Unidades prisionais de São Luís deverão comunicar o Tribunal de Justiça do Maranhão sobre o
retorno dos presos até meio dia da Quarta-feira da semana que vem, dia 19.
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Justiça do Maranhão libera 548 presos para passar a Páscoa em
casa

A 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís editou uma portaria na qual autoriza a saída temporária de
548 presos das unidades prisionais da Ilha de São Luís para passar a Páscoa em casa. De acordo com o
documento, os apenados que têm direito a esse benefício sairão na quarta-feira (dia 12), às 10 h da
manhã, devendo retornar ao estabelecimento penal no qual cumpre pena até as 18h dia 18. A portaria
esclarece que os beneficiados não poderão se ausentar do Maranhão, bem como não frequentar festa,
bares e similares.
Os presos estão proibidos, ainda, de portar arma ou ingerir bebidas alcoólicas, devendo retornar pra suas
casas até as oito da noite. Os dirigentes das unidades prisionais deverão comunicar junto à 1ª Vara de
Execuções Penais, até as 12h do dia 19, sobre o retorno dos internos e/ou eventuais alterações. A saída
temporária de presos encontra respaldo na Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
A unidade judicial cientificou a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária, Superintendência da Polícia Federal, Superintendência de Polícia Rodoviária
Federal, e diretorias dos estabelecimentos penais de São Luís, para operacionalização das medidas
estabelecidas na portaria.
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A Policia civil do MA através dos agentes Gil Gonçalves e Jader Alves cumpriu na manhã de hoje(11) o Mandado
de Prisão Preventiva Oriundo da 1° Vara Criminal do Termo Judiciário de São José de Ribamar, Juíza Teresa
Cristina, em desfavor de Walff Santos Santana (19) vulgo ” Pepe”.

O mesmo é acusado de ter cometido homicídio a bala contra Josinaldo  Leitão dos Santos ocorrido em
11/10/2016 próximo ao Bairro Moropoia. Na ocasião, segundo informações o “Pepeu” estava acompanhado de
Junior Gordo ou “Geleia”, o qual também já está  preso. Walff Santos Santana já  responde  a Inquérito  por
porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.
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JUSTIÇA DETERMINA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS PARA ENFERMEIROS DO MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS

Uma decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de Ilha de São Luís deferiu o pedido do Sindicato dos
Enfermeiros de São Luís e determinou que a carga horária de trabalho da categoria seja mantida em 30 horas
semanais. A ação traz como réu a Secretaria Municipal de Saúde, tendo como litisconsorte o Município de São
Luís. A decisão explicita, ainda, que o Município fica impedido de fixar carga horária diferente da legal, se
abstendo de incidir faltas nos enfermeiros que não cumprirem a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, até o
final do presente processo, sob pena de imposição de multa de R$ 1.000.00 (mil reais) referente a cada servidor
prejudicado.

Resultado de imagem para enfermeiros de são luis

A decisão é resultado de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros e em
caráter de tutela antecipada (quando os efeitos são imediatos antes da conclusão do processo). A finalidade da
ação é obter a concessão da tutela provisória de urgência com o fito de ordenar que a autoridade coatora
proceda a imediata suspensão do Oficio Circular nº 04/2017/GAB/SEMUS que aumentou em dez horas a carga
semanal de trabalho da categoria, mantendo-se por força de Lei a carga horária em 30 (trinta) horas semanais.

Jornada de Trabalho – A parte autora relata, em resumo que no ano de 2014, foi sancionada a Lei Municipal nº
5.683, publicada no dia 24 de Julho de 2014, estabelecendo a jornada de trabalho para os profissionais da
enfermagem. Explicitou a referida lei no artigo 1o: “A Jornada de Trabalho dos Cargos de Enfermeiros, Técnico
em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem integrantes da Administração Pública Direta e Indireta Municipal,
não excederá a 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais”.

“A partir dessa data, todos os profissionais da enfermagem do Município de São Luís passaram a ter o direito de
exercer as suas funções nas unidades de saúde observando a carga horária diária e semanal prevista na
referida lei, ou seja, o regime jurídico dos enfermeiros foi legalmente alterado, passando a ter uma jornada
semanal de 30 (trinta) horas e diária não superior a 6 (seis) horas, conforme os respectivos retratos funcionais
dos substituídos”, diz o sindicato.

Ocorre que em 3 de Março de 2017, os profissionais da Enfermagem, incluindo os enfermeiros, foram
surpreendidos pelo Ofício Circular nº 04/2017/GAB/SEMUS, que ao argumento de cumprimento a portarias e
fiscalização do Ministério da Saúde no que se refere ao Programa de Estratégia de Saúde da Família,
comunicou que a partir do dia 03 de Abril de 2017, seria exigido a tais profissionais a carga horária de
40(quarenta) horas semanais.

A Justiça, ao julgar o pedido, entendeu que “é incontroverso que a Lei Municipal nº 5.683/2014 estabelece que
a jornada de trabalho para os profissionais da enfermagem integrantes da Administração Pública Direta e
Indireta Municipal não excederá a 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. Sendo assim, vale
destacar que, embora seja possível o aumento da carga horária de servidores públicos, faz-se necessário a
devida contraprestação remuneratória, a fim de que se afaste ofensa ao princípio constitucional de
irredutibilidade dos vencimentos”, citando jurisprudências de tribunais superiores.

“Somente ressalto que a alegação do Município de São Luís, por meio de sua Procuradoria Geral, no sentido de



que a lei padeceria de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, ressoa como postura contraditória. O Chefe
do Executivo que sancionou a referida lei municipal, momento no qual poderia tê-la vetado (de acordo com sua
convicção de que seria inconstitucional), é o mesmo que hoje recusa o seu cumprimento. Postura contraditória,
abominada pelo Direito, e que, por ora, não justifica o indeferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, cabe
assinalar que, por se tratar de matéria atinente à verba alimentar, encontra-se presente o perigo da demora”,
fundamentou o juiz Douglas Martins na decisão.

“Defiro o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino a autoridade coatora que mantenha a
carga horária em 30 (trinta) horas semanais, ficando ainda a Municipalidade impedida de fixar carga horária
diferente da legal, se abstendo de incidir faltas nos enfermeiros que não cumprirem a jornada de 40 (quarenta)
horas semanais, até o final do presente processo (…) Eventual quantia advinda do descumprimento será
revertida ao Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos, conforme Lei 10.417/2016”, finalizou Douglas.

FONTE: TJ-MA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - CASO DÉCIO SÁ
12/04/2017 - O IMPARCIAL ONLINE 
NEUTRA
Crimes históricos que abalaram São Luís

Pag.: 24

2012 – Caso Décio Sá O jornalista Décio Sá foi assassinado com vários tiros, em 2012, na Avenida Litorânea, na
capital maranhense. Foi um dos casos de maior repercussão no Maranhão e completou cinco anos. Aldenisio
Décio Leite de Sá, o ‘Décio Sá’, de 42 anos na época, foi alvejado com seis tiros de pistola 40, arma essa
exclusiva das Forças Armadas, na noite do dia 23 de abril de 2012, em um bar na Avenida Litorânea, orla da
capital maranhense. Na época, segundo investigações da polícia, o fato foi motivado por denúncias de crime de
agiotagem no Maranhão, feitas pelo jornalista em seu blog, que era um dos mais acessados do estado. As
investigações apontavam que os envolvidos no assassinato faziam parte de uma quadrilha de agiotas, que
emprestava dinheiro para financiar campanhas de candidatos a prefeito que pagavam a dívida com dinheiro
público quando venciam as eleições. 
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Justiça do Maranhão manda soltar 548 presos
para a Páscoa

A decisão pela soltura dos presos se embasa nos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal

 

 

A 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís autorizou a saída temporária de 548 presos das unidades penitenciárias da Ilha de São Luís,
no Maranhão. Em despacho, a juíza Ana Maria Almeida Vieira permitiu que os detentos saiam nesta quarta-feira (12), às 10h da manhã,
e voltem na próxima terça-feira (18), às 18h.

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Maranhão, os beneficiados não podem sair do Estado, nem
"frequentar festas bares e similares". Outra exigência da juíza é que os presos "não portem armas, voltem
para suas residências todos os dias, até às 20h, e não consumam bebidas alcoólicas".

O cumprimento da medida judicial será feito pelas Secretarias estaduais de Administração Penitenciária,
Segurança Pública e pelas Superintendências de Polícia Federal e Polícia Federal Rodoviária e pela Direção
de Estabelecimentos Penais da Comarca de Ilha de São Luís.

 

A decisão que prevê a soltura dos presos para o feriado de Páscoa se embasa nos artigos 122 e 123 da Lei de
Execução Penal. De acordo com o artigo 122, "os condenados que cumprem pena em regime semiaberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes
casos: visita à família; frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou
superior, na Comarca do Juízo da Execução; participação em atividades que concorram para o retorno ao
convívio social."

O artigo 123 prevê que a autorização para a soltura "será concedida por ato motivado do juiz responsável
pela execução penal, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação
dos seguintes requisitos: comportamento adequado; cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; Compatibilidade do benefício com os objetivos da
pena."

Os dirigentes das Unidades prisionais de São Luís deverão comunicar o Tribunal de Justiça do Maranhão
sobre o retorno dos presos até meio dia da Quarta-feira da semana que vem, dia 19.

 

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - CORREGEDOR (A)
12/04/2017
POSITIVA
Corregedora-geral e TCE tentam barrar judicialização nas Varas da Fazenda Pública

Pag.: 26

Corregedora-geral e TCE tentam barrar
judicialização nas Varas da Fazenda Pública

TCE tenta barrar judicialização na Vara da Fazenda publica de ações que requerem multas e outras sanções de
improbidade movidas pelo Tribunal. "Para evitar a aplicação de multas e outras sanções, parte dos gestores, cujo
parecer é pela rejeição, têm recorrido à Justiça para judicialização nas varas da Fazenda Pública", pontuou Caldas
Furtado.

 
Para isso, a corregedora Geral de Contas de Justiça, desembargadora Anildes Cruz, recebeu o presidente do
TCE-MA, conselheiro José Ribamar Caldas Furtado, em reunião que ocorreu no Fórum Desembargador
Sarney Costa, na ultima quinta-feira(6), em São Luis.
 
O representante do TCE discutiu com os magistrados o processamento e análise das prestações de contas que
tramitam no Órgão, desde o recebimento até o último julgamento e recurso no âmbito do Tribunal de Contas. 
 
Para o juiz Carlos Henrique Veloso, titular da 2ª vara da Fazenda Pública, a demanda relacionada ao tema
prestação de contas no TCE tem acarretado quantidade considerável de processos nas unidades judiciais.
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Justiça do Maranhão manda soltar 548 presos
para a Páscoa

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Maranhão, os
beneficiados não podem sair do Estado, nem "frequentar festas

bares e similares"

ter, 11/04/2017 - 11:01

A 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís autorizou a saída temporária de 548 presos das unidades penitenciárias da Ilha de São Luís, no
Maranhão. Em despacho, a juíza Ana Maria Almeida Vieira permitiu que os detentos saiam nesta quarta-feira (12), às 10h da manhã, e
voltem na próxima terça-feira (18) , às 18h.

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Maranhão, os beneficiados não podem sair do Estado, nem "frequentar festas bares e
similares". Outra exigência da juíza é que os presos "não portem armas, voltem para suas residências todos os dias, até às 20h, e não
consumam bebidas alcoólicas".

O cumprimento da medida judicial será feito pelas Secretarias estaduais de Administração Penitenciária, Segurança Pública e pelas
Superintendências de Polícia Federal e Polícia Federal Rodoviária e pela Direção de Estabelecimentos Penais da Comarca de Ilha de São
Luís.

A decisão que prevê a soltura dos presos para o feriado de Páscoa se embasa nos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. De acordo
com o artigo 122, "os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do
estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: visita à família; frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de
instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio
social".

O artigo 123 prevê que a autorização para a soltura "será concedida por ato motivado do juiz responsável pela execução penal, ouvidos o
Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: comportamento adequado;
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; Compatibilidade do
benefício com os objetivos da pena".

Os dirigentes das Unidades prisionais de São Luís deverão comunicar o Tribunal de Justiça do Maranhão sobre o retorno dos presos até
meio dia da Quarta-feira da semana que vem, dia 19.
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Justiça determina carga horária de 30 horas
semanais para enfermeiros em São Luis

12/04/2017 00:00:00

 

Uma decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de Ilha de São Luís deferiu o pedido do Sindicato dos
Enfermeiros de São Luís e determinou que a carga horária de trabalho da categoria seja mantida em 30 horas
semanais. A ação traz como réu a Secretaria Municipal de Saúde, tendo como litisconsorte o Município de São
Luís. A decisão explicita, ainda, que o Município fica impedido de fixar carga horária diferente da legal, se
abstendo de incidir faltas nos enfermeiros que não cumprirem a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, até o
final do presente processo, sob pena de imposição de multa de R$ 1.000.00 (mil reais) referente a cada servidor
prejudicado.
 
A decisão é resultado de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros e em caráter
de tutela antecipada (quando os efeitos são imediatos antes da conclusão do processo). A finalidade da ação é
obter a concessão da tutela provisória de urgência com o fito de ordenar que a autoridade coatora proceda a
imediata suspensão do Oficio Circular nº 04/2017/GAB/SEMUS que aumentou em dez horas a carga semanal de
trabalho da categoria, mantendo-se por força de Lei a carga horária em 30 (trinta) horas semanais.
 
Jornada de Trabalho - A parte autora relata, em resumo que no ano de 2014, foi sancionada a Lei Municipal nº
5.683, publicada no dia 24 de Julho de 2014, estabelecendo a jornada de trabalho para os profissionais da
enfermagem. Explicitou a referida lei no artigo 1o: "A Jornada de Trabalho dos Cargos de Enfermeiros, Técnico
em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem integrantes da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, não
excederá a 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais".
 
"A partir dessa data, todos os profissionais da enfermagem do Município de São Luís passaram a ter o direito de
exercer as suas funções nas unidades de saúde observando a carga horária diária e semanal prevista na referida
lei, ou seja, o regime jurídico dos enfermeiros foi legalmente alterado, passando a ter uma jornada semanal de
30 (trinta) horas e diária não superior a 6 (seis) horas, conforme os respectivos retratos funcionais dos
substituídos", diz o sindicato.
 
Ocorre que em 3 de Março de 2017, os profissionais da Enfermagem, incluindo os enfermeiros, foram
surpreendidos pelo Ofício Circular nº 04/2017/GAB/SEMUS, que ao argumento de cumprimento a portarias e
fiscalização do Ministério da Saúde no que se refere ao Programa de Estratégia de Saúde da Família, comunicou
que a partir do dia 03 de Abril de 2017, seria exigido a tais profissionais a carga horária de 40(quarenta) horas
semanais.
 
A Justiça, ao julgar o pedido, entendeu que "é incontroverso que a Lei Municipal nº 5.683/2014 estabelece que a
jornada de trabalho para os profissionais da enfermagem integrantes da Administração Pública Direta e Indireta
Municipal não excederá a 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. Sendo assim, vale destacar que,
embora seja possível o aumento da carga horária de servidores públicos, faz-se necessário a devida
contraprestação remuneratória, a fim de que se afaste ofensa ao princípio constitucional de irredutibilidade dos
vencimentos", citando jurisprudências de tribunais superiores.
 



"Somente ressalto que a alegação do Município de São Luís, por meio de sua Procuradoria Geral, no sentido de
que a lei padeceria de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, ressoa como postura contraditória. O Chefe do
Executivo que sancionou a referida lei municipal, momento no qual poderia tê-la vetado (de acordo com sua
convicção de que seria inconstitucional), é o mesmo que hoje recusa o seu cumprimento. Postura contraditória,
abominada pelo Direito, e que, por ora, não justifica o indeferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, cabe
assinalar que, por se tratar de matéria atinente à verba alimentar, encontra-se presente o perigo da demora",
fundamentou o juiz Douglas Martins na decisão.
 
"Defiro o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino a autoridade coatora que mantenha a carga
horária em 30 (trinta) horas semanais, ficando ainda a Municipalidade impedida de fixar carga horária diferente
da legal, se abstendo de incidir faltas nos enfermeiros que não cumprirem a jornada de 40 (quarenta) horas
semanais, até o final do presente processo (?) Eventual quantia advinda do descumprimento será revertida ao
Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos, conforme Lei 10.417/2016", finalizou Douglas.
 
(CGJ)
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Um fato lamentável teria ocorrido na última sexta-feira (7) no Fórum da Comarca de Buriticupu (417 Km de São Luís)
envolvendo a auxiliar judiciária Jaqueline Silva de Sousa, servidora lotada naquela comarca, e o presidente do Tribunal
de Justiça da Maranhão (TJMA), desembargador Cleones Cunha. Segundo a servidora, todo o fato ocorreu frente a
dezenas de pessoas aconteceu após a servidora fazer questionamentos ao presidente sobre atribuições dos servidores.
O episódio traz à tona os problemas e desafios enfrentados pelos servidores diante da gestão do TJMA. 
 
De acordo com Jaqueline Sousa, o presidente estava no fórum em razão da instalação da 2ª Vara de Buriticupu,
quando se aproximou de um grupo de servidores questionando se eles eram servidores. Jaqueline e os demais
responderam afirmativamente e então o presidente teria começado a falar de avanços de sua gestão em prol dos
servidores. Ao terminar, Jaqueline o interpelou sobre qual a posição do TJMA quanto às “brechas” para interpretação a
conveniência da gestão no tocante às atribuições dos auxiliares fixadas na Resolução 03/2017, que fixa, de forma
muito genérica, as atribuições dos servidores do quadro efetivo do Judiciário.
 
Desconfortável, Cleones teria respondido e questionado o porquê da dificuldade e da recusa dos auxiliares
alimentarem o sistema, ao que Jaqueline respondeu não haver recusa de sua parte, mas que entendia que
alimentação envolve situações distintas de sistema envolve diversas situações. Ainda de acordo com Jaqueline ela ou
qualquer servidor da comarca jamais deixou de prestar um serviço que tivesse capacidade, mas que a definição
precisa ficar clara, uma vez que os auxiliares desempenham, no mesmo setor, as mesmas atividades de outros cargos,
mas ganham bem menos que os demais companheiros. As atribuições, na prática, não distinguem as auxiliares de
técnicos, mas estes ganham de acima do vencimento daquele.
 
Sobre esse assunto, que é a possibilidade de equiparação entre auxiliares e técnicos, Jaqueline disse que se sentiu
constrangida da forma com a qual o presidente tratou a questão. “Ele afirmou que se quiséssemos ganhar como
técnico isso não vai acontecer de forma alguma, a não ser que fizéssemos concurso para técnico. Então esclareci que
não é apenas o fato de receber, mas de separar as atribuições”, explicou.
 
Cleones Cunha vem defendendo que os auxiliares judiciários deveriam estar fazendo serviços gerais, a exemplo de
limpar chão, pois fizeram concurso para auxiliar e que esses serviços caberiam ao cargo. Essa afirmação foi feita,
inclusive por ocasião da audiência de conciliação realizada entre o TJMA e o SindjusMA, no início do mês de março. No
entanto, o homem maior da Justiça maranhense e que muito conhece o regimento de sua casa, esqueceu-se que o
concurso público para servidores foi elaborado sem especificar quaisquer atribuições, logo, não cabendo a de serviços
gerais. 
 
Também não causa espanto afirmações de que a prioridade de sua gestão são os magistrados, tal como ele mesmo
defendeu durante a mesma audiência de conciliação citada acima. Ele alega que há escassez de juízes e que estes são
prioridade na gestão. Cleones institui, assim, um desequilíbrio na política de pessoal do Judiciário maranhense,
canalizando os recursos em favor de uma única categoria, enquanto os servidores estão há anos sem reposição das
perdas inflacionárias, não têm aprovado seu plano de cargos, continuam com descontos em seus contracheques em
razão da greve e veem ameaçada a Gratificação por Produtividade Judiciária. Esta deve ser paga em abril, mas o
presidente quer prorrogar para setembro, mesmo já havendo previsão orçamentária para que o pagamento seja
efetuado.
 
Jaqueline Sousa disse que o desconforto foi notado por todos que presenciaram o fato, mas que ainda assim o
presidente prosseguiu em tom de ameaça. “Ele disse que se os auxiliares persistirem nessa briga por equiparação
salarial, ele pode tomar uma atitude de dispensar todos os servidores gerais e colocar os auxiliares para limpar
banheiro. Ele me perguntou se eu queria limpar banheiro”, lamentou.
 
“O presidente do TJMA tem defendido essa posição sempre que o assunto é tratado, mas se esquece que os bons
números que faz questão de ostentar na imprensa resultam, também, do trabalho de honrados e dignos auxiliares
judiciários. São pessoas de bem, pais e mães de famílias que nada mais buscam do que os seus direitos. A categoria já
enfrentou ameaças e retaliações em outras oportunidades e não será agora que esse tom de ameaça calará os
servidores”, defendeu o presidente do SindjusMA, Aníbal Lins, que disse não ser essa a atitude que se espera de um



chefe de poder e afirmou que acompanhará pessoalmente o caso.

Lins também afirmou que o tema vem sendo levado exaustivamente à Presidência do TJMA, mas que as demandas
não têm tido a atenção necessária da gestão. "Estamos buscando constantemente o diálogo, tanto é que fomos nós
quem propomos as audiências de conciliação no CNJ. No entanto, somente a gestão tem o poder de resolver os
problemas da categoria, mas ela resiste em atender aos anseios dos servidores, muitas  vezes sem qualquer
argumento, como é o caso da prorrogação da GPJ", desabafou.
 
Jaqueline lamentou a cena causada pelo presidente do TJMA. “Uma postura que eu jamais esperava porque minha
pergunta não teve nada a ver com o que ele disse. Ele não respondeu minha pergunta. Não é culpa minha se ele não
estava preparado para analisar minha pergunta. A minha dúvida era exatamente dos esclarecimentos das atribuições
sobre a posição da administração quanto às portarias baixadas. Ele não me respondeu e ainda foi super grosseiro”,
concluiu a servidora.
 
Todo o episódio foi presenciado por juízes, populares, profissionais da imprensa, autoridades locais e servidores do
Fórum de Buriticupu.
 
Em nota, a Assessoria do TJMA disse que "o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador
Cleones Cunha, afirma que a conversa com a servidora em Buriticupu não ocorreu da forma narrada e que nenhuma
grosseria existiu. O presidente conversa com todos os servidores que o procuram e da forma mais transparente e
cordial. ".
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Servidores de Caxias relatam mais um possível
caso de constrangimento envolvendo o presidente
do TJMA
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Mais um possível caso de constrangimento por parte do presidente do Tribunal de Justiça (TJMA), desembargador
Cleones Cunha, foi denunciado por servidores da Comarca de Caxias. O caso teria acontecido de forma similar ao que
ocorreu na última sexta-feira (7), na Comarca de Buriticupu, envolvendo uma auxiliar da comarca. Cleones Cunha não
tem sabido lidar com demandas da categoria e isso vem gerando grande insatisfação entre os servidores em razão de
direitos não garantidos durante sua gestão.

Segundo relatos dos servidores de Caxias, o desembargador esteve na cidade em 30 de março para vistoriar obras de
reforma no prédio do Fórum. Após a vistoria o presidente do Judiciário teve um momento de diálogo com os servidores,
quando foi interpelado sobre a possibilidade de o TJMA conceder ajuda de custo para servidores que fossem defender
trabalhos acadêmicos em Congressos ou em formação acadêmica.
Na ocasião, o desembargador teria dito para os presentes que o TJMA no momento não possui orçamento para esse
tipo de despesa e teria aproveitado, sem indagações, para explicitar o seu posicionamento quanto a situação dos
auxiliares judiciários, cargo cujas atribuições são realizadas com desvio de função há mais de uma década.
“O desembargador disse de forma até um tanto ríspida que a equiparação salarial dos auxiliares judiciários com os
técnicos é inconstitucional e que por isso não acha viável. E que por isso também não é vantajoso para o TJMA investir
na formação dos mesmos, por exemplo, concedendo o auxílio pós-graduação. O presidente Cleones só esqueceu que
assim como a equiparação salarial é inconstitucional, o desvio de função também", disse Antônio Coutinho, auxiliar
judiciário lotado em Caxias.

Ele vê a postura como lamentável, pois é uma posição de quem deveria justamente buscar uma solução para o
problema. "E nós como ficamos? E como fica esses anos que realizamos as funções dos colegas técnicos ganhando
bem menos que eles? Acredito que a postura do desembargador deveria ser mais respeitosa conosco que
contribuímos, diariamente, para o pleno funcionamento da Justiça estadual”, lamentou.

A Diretoria de Imprensa do SindjusMA solicitou esclarecimento dessa situação na Comarca de Caxias, mas até o
fechamento desta matéria a Assessoria de Comunicação da Presidência do TJMA não havia se manifestado.

CASO DE BURITICUPU
Nesta terça-feira (11) a servidora Jaqueline Sousa, que passou pela mesma situação na Comarca de Buriticupu, entrou
em contato com o SindjusMA e manifestou seus agradecimentos pelo apoio e solidariedade recebidos da entidade. Ela
disse se sentir segura e confiante no trabalho desenvolvido pelo sindicato.
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O Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (SindjusMA) convoca os auxiliares judiciários de todo o Estado para
participarem, no próximo dia 21 de abril, do Encontro dos Auxiliares em Desvio de Função do Tribunal de Justiça do
Maranhão. O Encontro será realizado no Hotel Premier, localizado no Bairro Ponta D’areia, a partir das 9h.
 
A finalidade do encontro é debater e buscar saídas para um dos mais crônicos problemas hoje instalado no quadro de
pessoal dos servidores, que é o desvio de função dos auxiliares. Para isso, contará com a participação da Assessoria
Jurídica do Sindjus, composta pelos advogados Pedro Duailibe, Alcebíades Dantas e pela advogada Danielle Xavier,
que já fez parte da assessoria da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e atuou processos da mesma
natureza em outras entidades sindicais.
 
Na programação, além dos debates acerca de soluções, serão tratadas das ações já ajuizadas por servidores do
Judiciário maranhense. Os servidores também terão poderão conhecer como a realidade de outros tribunais e do país
e saber como estão sendo conduzidas as negociações nos outros entes federados.
 
“Esperamos a participação de todos os servidores do TJMA que estejam enfrentando situações de desvio de função,
especialmente os auxiliares. Esse problema tem gerado inúmeras outras situações conflitantes, a exemplo do assédio
moral. Precisamos estar cada vez mais mobilizados e informados de como combater essa prática na Justiça
maranhense”, comentou George dos Santos, diretor do Sindjus-MA e auxiliar judiciário.

O advogado Cézar Britto também estava com presença confirmada no evento. Porém, ele estará em São Luís no
período de 24 a 26 de abril para acompanhar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), que trata da ação dos 21,7%, marcado para o dia 26, o que inviabilizou a sua participação no evento. Britto já
foi presidente do  Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça.
 
Apesar da mudança em sua programação, Cezar Britto se colocou à disposição para atender uma comissão de
auxiliares judiciários para tratar sobre o desvio de função durante o período que estiver em São Luís. O advogado vem
atuando com êxito em ações sindicais de diversas entidades e é mais um grande profissional que compõe a
 Assessoria Jurídica do SindjusMA.
 
Assim como aconteceu no Encontro de Servidores com Deficiência, ocorrido no dia 1º de abril, o SindjusMA estenderá
o convite à Corregedoria e ao TJMA e espera o comparecimento de representantes dos respectivos órgãos para tratar
de tão importante assunto para os servidores.
 
SITUAÇÃO ATUAL DOS AUXILIARES JUDICIÁRIOS
 
Nos últimos 11 anos, os auxiliares judiciários, em sua maioria, sofrem desvio de função e desempenham funções de
técnicos judiciários sem terem a equiparação salarial devida. Nas últimas semanas, o presidente do TJMA,
desembargador Cleones Cunha, vem demonstrando falta de habilidade ao tratar a questão com os servidores e
também falta de vontade política para resolver essa questão emblemática na Justiça estadual.
 Além de se negar a levar ao Pleno do TJMA o novo Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos (PCCV), que resolveria o
problema, Cleones Cunha defende a impossibilidade de equiparação salarial entre os cargos, sob a alegação de
inconstitucionalidade. No entanto, permite que o órgão que administra incorra na prática contumaz do desvio de
função, gerando situações de assédio moral, práticas que igualmente violam a Constituição Federal.
 
Devido a esse impasse entre administração do Tribunal e a categoria, os servidores, com destaque para os auxiliares
judiciários, precisam estar mobilizados para garantir os seus direitos e, sobretudo, corrigir essa distorção salarial e
funcional.
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Justiça concede saída temporária de Páscoa para 548 presos do Maranhão
Liberação começa nesta quarta-feira (12) nas unidades prisionais do estado

A saída ocorre na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. (Foto: Reprodução)
O benefício da saída temporária da Páscoa foi concedido pela Justiça para 548 presos do sistema prisional do
Maranhão, segundo portaria divulgada pela 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís. A saída dos detentos
beneficiados começa a partir das 10h desta quarta-feira (12).

A Portaria nº 007/2017 assinada pela juíza titular da 1ª Vara de Execuções Penais, Ana Maria Almeida Vieira,
determina o retorno dos internos ao sistema prisional até às 18h de terça-feira (18). Os presos que não
retornarem até o fim do prazo, serão considerados foragidos da Justiça. De acordo com o documento, os
beneficiados não poderão se ausentar do Maranhão, bem como não frequentar festa, bares e similares.

A saída ocorre na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal, e está prevista na Lei de
Execuções Penais. Só recebem o benefício os presos do regime semiaberto que apresentarem bom
comportamento e que tenham cumprido, no mínimo, um sexto da pena. Para homologar a liberação, a Justiça
também ouve o Ministério Público e a administração penitenciária.
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Justiça concede saída temporária de Páscoa para 548 presos do Maranhão

Liberação começa nesta quarta-feira (12) nas unidades prisionais do estado. 

O benefício da saída temporária da Páscoa foi concedido pela Justiça para 548 presos do sistema prisional do
Maranhão, segundo portaria divulgada pela 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís. A saída dos detentos
beneficiados começa a partir das 10h desta quarta-feira (12).

A Portaria nº 007/2017 assinada pela juíza titular da 1ª Vara de Execuções Penais, Ana Maria Almeida Vieira,
determina o retorno dos internos ao sistema prisional até às 18h de terça-feira (18). Os presos que não
retornarem até o fim do prazo, serão considerados foragidos da Justiça. De acordo com o documento, os
beneficiados não poderão se ausentar do Maranhão, bem como não frequentar festa, bares e similares.

A saída ocorre na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal, e está prevista na Lei de
Execuções Penais. Só recebem o benefício os presos do regime semiaberto que apresentarem bom
comportamento e que tenham cumprido, no mínimo, um sexto da pena. Para homologar a liberação, a Justiça
também ouve o Ministério Público e a administração penitenciária.

Fonte: G1MA
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Bandidos assaltam casa de juíza no Araçagy

Eles levaram dinheiro, eletrodomésticos jóias, celulares, computadores e um veículo Onix de cor prata, placas
PSA-2618.

Bandidos armados assaltaram a casa de uma juíza de direito na tarde desta terça-feira (11), no loteamento Rio
da Prata, região do Araçagy, em São José de Ribamar.

Os criminosos adentraram a residência com armas de fogo. Lá, encontram apenas o filho da magistrada na
companhia de um amigo.

Eles levaram dinheiro, eletrodomésticos jóias, celulares, computadores e um veículo Onix de cor prata, placas
PSA-2618.
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Justiça do Maranhão manda soltar 548 presos para a
PáscoaDecisão da 1.ª Vara de Execuções Penais de São Luís prevê
que, 'enquanto estiverem fora, os detentos não bebam álcool, não
compareçam a festas, não portem armas'...        

Luiz Vassallo

11 Abril 2017 | 08h00

Notícias relacionadas
Acesse as notícias do Blog por aqui

Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. FOTO: MÁRCIO FERNANDES/ESTADÃO

A 1.ª Vara de Execuções Penais de São Luís autorizou a saída temporária de 548 presos das unidades
penitenciárias da Ilha de São Luís, no Maranhão. Em despacho, a juíza Ana Maria Almeida Vieira permitiu que
os detentos saiam nesta quarta-feira, 12, às 10 horas da manhã, e voltem na próxima terça, 18, às 18hs.
Segundo informações do Tribunal de Justiça do Maranhão, os beneficiados não podem sair do Estado, nem
‘frequentar festas bares e similares’. Outra exigência da juíza é que os presos ‘não portem armas, voltem para
suas residências todos os dias, até às 20h, e não consumam bebidas alcoólicas’.
O cumprimento da medida judicial será feito pelas Secretarias estaduais de Administração Penitenciária,
Segurança Pública e pelas Superintendências de Polícia Federal e Polícia Federal Rodoviária e pela Direção de
Estabelecimentos Penais da Comarca de Ilha de São Luís.
A decisão que prevê a soltura dos presos para o feriado de Páscoa se embasa nos artigos 122 e 123 da Lei de
Execução Penal.
De acordo com o artigo 122, “os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter
autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: Visita à
família; Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na
Comarca do Juízo da Execução; Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social”
O artigo 123 prevê que a autorização para a soltura “será concedida por ato motivado do juiz responsável pela
execução penal, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos
seguintes requisitos: Comportamento adequado; Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; Compatibilidade do benefício com os objetivos da
pena”
Os dirigentes das Unidades prisionais de São Luís deverão comunicar o Tribunal de Justiça do Maranhão sobre
o retorno dos presos até meio dia da quarta-feira, 19.
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Rosa barra ações de servidores demitidos da Justiça do
MaranhãoMinistra do Supremo nega seguimento a três mandados
de segurança de ex-funcionários acusados de fraudes na
distribuição de processos no Fórum de São Luís que se insurgiram
contra decisão do Conselho Nacional de Justiça        

Fausto Macedo e Fernanda Yoneya

11 Abril 2017 | 05h00

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento a três mandados de segurança (MS
31446, 33018 e 33043) impetrados por três servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão demitidos por
decisão do Conselho Nacional de Justiça em razão de envolvimento em fraudes na distribuição de processos
judiciais no Fórum de São Luís. Segundo a ministra, não é possível detectar nenhuma ilegalidade nos atos
questionados.
As informações foram divulgadas no site do Supremo.
Segundo o processo administrativo disciplinar do CNJ, os servidores distribuíam ‘por dependência, e não por
sorteio, processos que não se enquadravam nas exigências para esse procedimento, violando o Código de
Processo Civil, o Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Maranhão, em afronta a deveres
funcionais previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão’.
Nos mandados de segurança, pelos quais pretendiam o reconhecimento da ilegalidade das condenações, os
servidores alegavam, entre outros argumentos, que o CNJ não teria competência para julgar processos
administrativos disciplinares instaurados contra servidores, mas apenas contra magistrados, ‘sendo portanto
indevida a avocação do processo, instaurado originariamente no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão’.
Rosa Weber entendeu que a decisão do CNJ tem como fundamento o artigo 103-B, parágrafo 4.º, inciso III, da
Constituição Federal. “O dispositivo confere ao Conselho Nacional de Justiça a prerrogativa de avocar
processos administrativos instaurados contra servidores do Judiciário, quando verificada inoperância ou
excessiva lentidão das instâncias disciplinares locais na apuração de eventuais irregularidades”, ressaltou a
ministra.
No caso dos autos, a relatora observou que a avocação decorreu da constatação de que o processo estava
parado há mais de 30 meses no TJ maranhense, em virtude de sucessivas declarações de suspeição por parte de
integrantes da comissão processante, o que indicava significativo risco de prescrição da pretensão punitiva.
Sobre a alegação de desproporcionalidade da pena aplicada – demissão -, questão levantada no MS 33018, a
ministra ressaltou que, segundo o CNJ, foi possível identificar a atuação dos servidores nas distribuições
irregulares de processos a partir do cotejo das fichas funcionais com o número de usuário indicado nos
computadores usados para realização das distribuições, e que tais elementos de convicção não foram afastados
pela prova oral ou documental produzida no caso.
“Consignada a existência de acervo probatório demonstrativo da prática de infração disciplinar grave, como tal
suscetível de justificar a aplicação da pena de demissão ao impetrante, não se detecta, ao menos de plano, como
exigível em sede mandamental, ilegalidade no ato apontado como coator”, afirmou a ministra.
Rosa observou que, para se chegar a conclusão diversa, ‘seria necessária ampla reavaliação dos elementos de
prova, providência inviável em mandado de segurança’.
Encontrou algum erro? Entre em contato
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Justiça autoriza saída de 548 presos para passar a Páscoa em casa

A 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís editou uma portaria na qual autoriza a saída temporária de presos
das unidades prisionais da Ilha de São Luís. De acordo com o documento, os apenados que tem direito a esse
benefício sairão na quarta-feira (dia 12), às 10 h da manhã, devendo retornar ao estabelecimento penal no qual
cumpre pena até as 18h dia 18. A portaria esclarece que os beneficiados não poderão se ausentar do Maranhão,
bem como não frequentar festa, bares e similares.
Os presos estão proibidos, ainda, de portar arma ou ingerir bebidas alcoólicas, devendo retornar pra suas casas
até as oito da noite. Os dirigentes das unidades prisionais deverão comunicar junto à 1ª Vara de Execuções
Penais, até as 12h do dia 19, sobre o retorno dos internos e/ou eventuais alterações. A saída temporária de
presos encontra respaldo na Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
Serão liberados para a saída de Páscoa 548 apenados. A unidade judicial cientificou a Secretaria de Estado de
Segurança Pública, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Superintendência da Polícia Federal,
Superintendência de Polícia Rodoviária Federal, e diretorias dos estabelecimentos penais de São Luís, para
operacionalização das medidas estabelecidas na portaria.
Saída Temporária – A Lei de Execuções Penais (LEP), de 11 de julho de 1984, trata do direito do reeducando
(condenado e internado) nas penitenciárias brasileiras e da sua reintegração à sociedade. Sobre a saída
temporária de apenados, ela cita no artigo 122: “Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:
Visita à família; Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior,
na Comarca do Juízo da Execução; Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social”.
Já o artigo 123 da mesma lei versa que “a autorização será concedida por ato motivado do juiz responsável pela
execução penal, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos
seguintes requisitos: Comportamento adequado; Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; Compatibilidade do benefício com os objetivos da
pena”.
Em parágrafo único, a LEP ressalta que ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento
de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.
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Justiça do Maranhão manda soltar
548 presos para a Páscoa
A juíza Ana Maria Almeida Vieira permitiu que os detentos saiam nesta quarta-feira
(12) e voltem na próxima terça-feira (18), mas eles não podem 'frequentar festas, bares,
portar armas e consumir bebida alcoólica'

PUBLICADO EM 11/04/17 - 10h59

A 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís autorizou a saída temporária de 548 presos
das unidades penitenciárias da Ilha de São Luís, no Maranhão. Em despacho, a juíza
Ana Maria Almeida Vieira permitiu que os detentos saiam nesta quarta-feira (12), às
10h da manhã, e voltem na próxima terça-feira (18), às 18h.AGÊNCIA ESTADO

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Maranhão, os beneficiados não podem
sair do Estado, nem "frequentar festas, bares e similares". Outra exigência da juíza é
que os presos "não portem armas, voltem para suas residências todos os dias, até às
20h, e não consumam bebidas alcoólicas".

O cumprimento da medida judicial será feito pelas Secretarias estaduais de
Administração Penitenciária, Segurança Pública e pelas Superintendências de Polícia
Federal e Polícia Federal Rodoviária e pela Direção de Estabelecimentos Penais da
Comarca de Ilha de São Luís.

A decisão que prevê a soltura dos presos para o feriado de Páscoa se embasa nos
artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. De acordo com o artigo 122, "os
condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para
saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: visita
à família; frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º
grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; participação em atividades que
concorram para o retorno ao convívio social".

O artigo 123 prevê que a autorização para a soltura "será concedida por ato motivado
do juiz responsável pela execução penal, ouvidos o Ministério Público e a
administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:
comportamento adequado; cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; Compatibilidade do
benefício com os objetivos da pena".

Os dirigentes das Unidades prisionais de São Luís deverão comunicar o Tribunal de
Justiça do Maranhão sobre o retorno dos presos até meio dia da Quarta-feira da
semana que vem, dia 19.
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O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença da 14ª Vara Cível de São Luís, que condenou o
Google Brasil a informar identificação de computador de origem de publicação e remover conteúdo ofensivo da
internet. A Justiça de 2º Grau, porém, aumentou de R$ 3 mil para R$ 8 mil a parte que fixou o valor a ser pago
pelo provedor, a título de dano moral, ao ex-secretário de Finanças do Município de Viana, Augustus Rodrigues
Gomes.

O ex-secretário solicitou informações do endereço IP (número de protocolo na internet), relativo ao blog 
informavianablogspot.com.br, alegando que o blog denegriu sua imagem em um matéria veiculada.

A decisão de primeira instância, proferida pelo juiz Marcio Castro Brandão, considerou procedente, em parte, o
pedido do autor e ainda fixou pena de multa diária de R$ 2 mil, limitada à quantia de R$ 60 mil, caso não fosse
atendida a determinação de informar o endereço IP.

No recurso ajuizado no TJMA, o Google Brasil alegou que a decisão da Justiça de 1º Grau lhe impôs uma
obrigação impossível de ser cumprida, uma vez que conserva os dados do IP das páginas que abriga, somente
por oito meses, em razão do volume de informações que diariamente processa em seus servidores, pois não há
legislação que determine o tempo de conservação dessa informação.

Já o ex-secretário também ajuizou recurso, pedindo a majoração da condenação por danos morais, sob o
fundamento de que o valor estabelecido em primeira instância não cumpre a finalidade da espécie indenizatória,
pela empresa Google.

O relator, desembargador José de Ribamar Castro, não deu razão ao Google Brasil, ressaltando, inicialmente,
que os fatos são anteriores à Lei do Marco Civil da Internet, tendo que ser analisados pelas normas vigentes à
época – março de 2013 –, jurisprudência e doutrina sobre a matéria.

Ele ressaltou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem pacífico entendimento quanto à obrigação dos
provedores de internet de fornecer dados que possibilitem a identificação dos endereços de IP de usuários, que
se valem do anonimato para publicar matérias de conteúdo ofensivo a terceiros.

O magistrado disse que o blog citado, hospedado no provedor Google e cujo editor não é identificado, postou
matéria com conteúdo ofensivo ao ex-secretário, que requereu e não foi atendido quanto ao fornecimento de
informações do IP do usuário responsável pelo blog.

Ribamar Castro destacou que, ainda que não possa haver censura prévia quanto ao conteúdo a ser postado
pelos usuários do provedor, também não se pode admitir que estes o façam na condição de anonimato e, assim,
se isentem de responder por eventual excesso cometido.

Citou ainda entendimento, segundo o qual, o provedor de conteúdo, que registra o número de protocolo na
internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, mantém um meio razoavelmente
eficiente de rastreamento dos seus usuários.

Por outro lado, o relator deu razão ao apelo do ex-secretário, considerando que o valor de R$ 3 mil não satisfaz

http://informavianablogspot.com.br/


a dupla finalidade (pedagógica/punitiva) que deve ter esta modalidade indenizatória, já que a empresa
provedora é uma grande multinacional que atua no ramo da internet. Para ele, o valor arbitrado não serve para
apenar o ofensor e, nem tampouco, para desestimular a reiteração do ilícito.

Com base nisso, aumentou o valor da indenização por danos morais para R$ 8 mil, reformando nessa parte a
sentença de primeira instância. Os desembargadores Raimundo Barros e Ricardo Duailibe concordaram com o
voto do relator.


